
12. EK SAL LEWE ASOF EK GENOEG HET.

 
Die bloedsuier het twee dogters: Gee, gee! Drie is dit wat nie versadig word nie; vier sê

nooit: Genoeg nie!  (Spr 30:15)
 

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ’n groot wins. Want ons het niks in
die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar
as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil
word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die

mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ’n wortel van
alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en

hulleself met baie smarte deurboor. (1 Tim 6:6-10)
 

Let your character or moral disposition be free from love of money [including greed…
and craving for earthly possessions] and be satisfied with your present [circumstances

and with what you have]; for He [God] Himself has said, I will not in any way fail
you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in
any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)!

[Assuredly not!] (Heb 13:5 Amp)
 

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons
aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet

dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre
nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

(Mat 6:31-34)
 

Deur die Here word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ’n welbehae in sy weg. As
hy val, dan stort hy nie neer nie; want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het

ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag
brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is ’n seën. 

(Ps 37:23-26)
 

In die hemel is U vir my die heel belangrikste en noudat ek U het, soek ek ook nie iets
anders op aarde nie… Vir my is die hoogste ideaal om naby aan U te wees. U, die

verhewe Here, is my veilige skuilplek… (Ps 73:25,28 LB)
 

As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. 
(1 Kor 15:19)
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Who you are and what you’ve done are all we’ll ever want. Through the night my soul
longs for you. Deep from within me my spirit reaches out to you. (Jes 26:8-9)

 
He who has God and everything else has no more than he who has God only. 

(C. S. Lewis)
 
Toewyding het met vergenoegdheid te doen.
 
Hulle wat die tevredenheid van 'n verhouding met Jesus deur volgelingskap ontdek
het, is ryk. 
 
Natuurlik is hulle ook arm. Hulle weet altyd hulle het te min. Te min liefde vir God en
mense. Te min van die groot rykdomme van die Gees. Ja, hulle weet hoe arm hulle is,
en soek altyd na meer. Sê 'n Sekere soort tevredenheid is nie welkom in hulle wandel
nie.
 
Maar die regte soort tevredenheid, dit het hulle op 'n plek van stille vergenoegdheid
gebring. Hulle leef met die wete dat daar niks in hierdie wêreld is wat hulle diepste
begeertes kan bevredig nie. Die honger van hulle binneste kan net gestil word deur
die Brood van die Lewe.
 
Dit maak dat hulle deur tye van ontbering kan volhard. Al het hulle te min, weet hulle
dat hulle ook tog altyd genoeg het. 
 
En wanneer hulle aardse oorvloed het, weet hulle dat hulle niks ryker is nie as ander
wat arm is, maar ryk in Christus. Dit maak ook dat hulle oorvloed hulle nie ontspoor
nie. Hulle word nie mislei om neer te kyk op die met minder nie. Hulle word ook nie
mislei om te dink dat meer besittings, meer roem, meer aansien of mag, hulle
gelukkiger sal kan maak nie.
 
Hulle is ryk. Vrygewig. Vergenoegd. Hulle dors word geles by die Fontein van Lewe.
Daarom word hulle nie meer dors vir ander fonteine se water nie, maar al hoe dorser
vir die Water van Lewe.
 
Hulle eet brood en drink wyn. Hulle leef reeds met Hom en vir Hom wat lewe gee. Vir
hulle bestaan daar nie iets soos 'n lewe wat meer bied as wat 'n lewe in Jesus se
voetspore bied nie.
 
 
Is jy bewus van die misleiding van blink en nuwe dinge? Sien jy die paradoks?: “Ek is

ryk genoeg. Én ek is te arm.”
 

Miskien kan 'n papier met die woorde “Ryk genoeg. Te arm.” op 'n spieël of yskas jou
herinner aan die groot paradoks. 

 
 

Here, U is my lewe. Buiten U het ek niks nodig nie. Sonder U is alles wat ek het te min.
Amen


